แบบ ปย.1
กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่
รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
องค์ ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 ปรัชญาและรู ปแบบการทางานของผูบ้ ริ หาร
1.2 ความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม
1.3 ความรู ้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร
1.4 โครงสร้างองค์กร
1.5 การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.6 นโยบายวิธีบริ หารด้านบุคลากร
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
2. การประเมินความเสี่ ยง
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ ยง
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ ยง
2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้ องกันความเสี่ ยง

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป
(2)
สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองยานพาหนะฯ ใน
ภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทาให้การควบคุมภายในมี
ประสิ ทธิ ผล อย่างไรก็ตามส่ วนงานย่อยบางหน่ วยซึ่ ง
เป็ นส่ ว นน้ อ ยมี ก ารมอบหมายหน้ า ที่ บุ ค ลากรไม่
เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของบุคลากร

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงภายในหน่วยงาน โดย
ร่ วมกับสานักงานอธิการบดี ซึ่งมีผอู ้ านวยการ
สานักงานอธิการบดีเป็ นประธานกรรมการ
ผูอ้ านวยการกองทุกกอง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้
ดาเนินการบริ หารความเสี่ ยงตามคู่มือการบริ หารความ
เสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 7
ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การกาหนดวัตถุประสงค์
2. การระบุความเสี่ ยง
3. การประเมินความเสี่ ยง
4. การประเมินมาตรการควบคุม
5. การบริ หาร/จัดการความเสี่ ยง
6. การรายงาน
7. การติดตามผลและทบทวน
ในปี นี้ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้
ดาเนินการตามนโยบายบริ หารความเสี่ ยง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วน
ร่ วมในการประเมินความเสี่ ยงในโครงการ / กิจกรรม /
งาน ดังนี้
- ด้านความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สิน

1

องค์ ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กาหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ ยง
3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมการควบคุม
3.3 มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงิน
อนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
3.4 มีมาตรการป้ องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง
รัดกุมและเพียงพอ
3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบตั ิงานที่สาคัญหรื อ
งานที่เสี่ ยงต่อความเสี ยหายตั้งแต่ตน้ จนจบ เช่น การ
อนุมตั ิ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน
3.6 มีขอ้ กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
บทลงโทษกรณี ฝ่าฝื นในเรื่ องการมีผลประโยชน์ทบั
ซ้อนโดยอาศัยอานาจหน้าที่
3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การ
ดาเนินงานขององค์กรเป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี
4. สารสนเทศและการสื่ อสาร
4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน
สาหรับการบริ หารและตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หาร
4.2 มีการจัดทาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานการเงิน และการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ไว้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็ นปั จจุบนั
4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
เงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็ น
หมวดหมู่
4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จาเป็ นทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้ผบู ้ ริ หารทุกระดับ
4.5 มีระบบการติดต่อสื่ อสารทั้งภายในและภายนอก
อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล
4.6 มีการสื่ อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคน

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป
(2)
กองยานพาหนะฯ กาหนดกิจกรรมการควบคุม โดยได้
กาหนดวัตถุประสงค์ ผลการประเมิน บุคลากรทุกคน
รับทราบ มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และอานาจของ
ผูบ้ ริ หารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์
อักษร มีมาตรการป้ องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน
เป็ นไปตามระเบียบฯ

ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารของ
กองยานพาหนะฯ มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการเงินเป็ นไปตาม
ระเบียบฯ
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องค์ ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้ อสรุป
(1)
(2)
ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน ปั ญหาและจุดอ่อนของการควบคุม
ภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข
4.7 มีกลไกหรื อช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งการ
ดาเนินงานขององค์กร
4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรี ยนจาก
ภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่ อมวลชน
5. การติดตามประเมินผล
กองยานพาหนะฯ มีการติดตามประเมินผล ในระหว่าง
5.1 มีการเปรี ยบเทียบแผนและผลการดาเนินงาน
การปฏิบตั ิงาน มีการรายงานผลการประเมินและ
และรายงานให้ผกู ้ ากับดูแลทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รายงานผลการตรวจสอบให้ผบู ้ ริ หารตามระเบียบฯ
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.2 กรณี ผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามแผน มีการ
ดาเนินการแก้ไขอย่างทันกาล
5.3 มีการกาหนดให้มีการติดตามประเมินผลใน
ระหว่างการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิ ทธิผล
ของการควบคุมภายใน และการประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเองและ/หรื อการประเมินการควบคุม
อย่างเป็ นอิสระ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
5.6 มีการายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในโดยตรงต่อผูก้ ากับ
ดูแลและ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่ องที่พบจาก
การประเมินผลและการตรวจสอบภายในของผู ้
ตรวจสอบภายใน
5.8 มีการกาหนดให้ผบู ้ ริ หารต้องรายงานต่อผูก้ ากับ
ดูแลทันที ในกรณี ที่มีการทุจริ ตหรื อสงสัยว่ามีการ
ทุจริ ต มีการไม่ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทาอื่นที่อาจมี
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องค์ ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนยั สาคัญ

ผลการประเมิน / ข้ อสรุป
(2)

ผลการประเมินโดยรวม
กองยานพาหนะฯ มีการบริ หารจัดการองค์กรให้เป็ นตามระเบียบฯ เพื่อให้การบริ หารจัดการหน่วยงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิ ทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดและให้สามารถสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

ชื่อผู้รายงาน
(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)
ตาแหน่ งรักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองยานพาหนะฯ
วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
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